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Een chassidisch verhaal
Alleen om te zien
In de stad van Kremenchug, in Oekraïne, leefden vele vrome en geleerde
Joden, waaronder een aantal rijken die de gemeenschappelijke behoeften
royaal financierden. Eén rijke man, de eigenaar van een graan-molen, was
uitzonderlijk rijk en had veel contacten met hoge Russische ambtenaren.
Na verloop van tijd verliet hij het pad van Tora-jodendom volledig. Erg
trots op zijn rijkdom en hoge officiële verbindingen, bracht hij zijn tijd
door met het socialiseren met de Russische ministers.
Eens, terwijl de rijke molen eigenaar voor zijn werk in Petersburg was,
hoorde hij dat de Rebbe Rashab [Rabbi Shalom-DovBer Shneersohn] in
de stad was, en in een hotel logeerde. Hoewel hij was doordrenkt van
wereldlijke wensen, had hij een sterke wens om de Rebbe te zien, die
bekend was in de hele wereld voor zijn wijsheid en heiligheid. Toen de
molenaar was aangekomen bij het hotel werden de chasidiem tot parti-
culiere audiëntie met de Rebbe toegelaten, maar de begeleider van Rebbe
weigerde hem onmiddellijk toe te laten, omdat anderen al zaten te wach-
ten. In reactie, probeerde hij om met geweld naar binnen te gaan, en dit
veroorzaakte een grote commotie.
Toen hij het lawaai hoorde, opende de Rebbe Rashab de deur en wenkte de molenaar naar binnen. Toen de
welgestelde man de kamer was binnengekomen en de Rebbe zag, voelde hij zich overweldigd van ontzag en
vrees en was niet in staat om een woord uit te brengen.
De Rebbe kalmeerde hem en vroeg waarom hij was gekomen, maar pas na enige tijd was hij in staat om vol-
doende tot zichzelf te komen om te kunnen antwoorden. „Ik kwam niet ergens voor, ik kwam enkel om u te
zien,” mompelde hij. Vervolgens zegende de Rebbe hem, en hij vertrok.

Jaren later, vertelde deze rijke man: „Vanaf het moment dat ik de Rebbe zag, veranderde ik volledig, want
het zien van zijn heilig gezicht maakte een diepe indruk op me. Ik heb grote ministers en leiders van het
Koninkrijk gezien, maar nooit voelde ik angst; maar toen ik de Rebbe zag, werd ik bevangen door een
intense angst en ik besloot om mijn levenswijze te wijzigen. Toen ik thuis kwam, ik deed ik al mijn (niet-
kosher) eetgerei weg en begon ik mijn molen op Sjabbat sluiten.”

Hij werd een goede jood in ieder opzicht en vormde een sterke binding met de Rebbe.
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